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Na kolaudaci pěší zóny přijel i ministr Pavel Němec
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REKONSTRUKCE PĚŠÍ ZÓNY DOKONČENA
dlouhá léta velmi diskutována.
Mimo jiné také proto, že se jedná
o investici přesahující 100 miliónů
korun.
Jedná se o velmi frekventovanou
lokalitu, kde po staletí vyrůstaly
podzemní sítě, od kterých dnes
bohužel neexistuje žádná dokumentace. Mimo jiné proto došlo
ke zpoždění stavby z důvodů
nepředpokládaných komplikací,
kdy se např. objevily neznáme
sklepní prostory či podzemní
zařízení.
Těší mne, že hlavní obchodní
tepna opět slouží občanům města
i jeho návštěvníkům. Nepochybuji
o tom, že okrášlila vzhled města
již nyní, ale v plné nádheře si ji

Vážení spoluobčané
Jsem osobně velmi rád, že byla
po letech dokončena rekonstrukce pěší zóny v centru Karlových
Varů. Kromě samotné třídy
Tomáše G. Masaryka dostaly
novou tvář i okolní ulice Zeyerova,
Dr. Davida Bechera, Bělehrad-

ská, Jaltská a třída Krále Jiřího.
Jedná se o velkou část tzv.
obchodní zóny města, zahrnemeli sem i část Moskevské ulice,
která prošla rekonstrukcí před pár
lety.
Současná tvář této lokality,
především páteřní třídy TGM, byla

budeme moci vychutnat až zjara,
kdy se zazelení nově vysazené
stromy a v provozu budou
i fontány, které by měly evokovat
lázeňskou atmosféru i v obchodně-správním centru města.
Pak snad občané zapomenou na
nepříjemnosti, které rekonstrukci
provázely. Jsem přesvědčen, že
pěkné prostředí a pohodlí jim
oplatí trpělivost a shovívavost,
které rekonstrukce vyžadovala.
Rád bych poděkoval za toleranci
všem občanům, zejména těm,
kteří v této lokalitě trvale žijí nebo
sem docházejí do zaměstnání.
Mgr. Zdeněk Roubínek

POZVÁNKA NA
PLES MĚSTA KARLOVY VARY
KONÁ SE
12. února v Grandhotelu Pupp
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JAK S ODPADY V TOMTO ROCE
Vážený spoluobčané,
Odbor Životního prostředí
Magistrátu města Karlovy Vary
Vás chce upozornit na změny,
které nastaly v oblasti nakládání
s odpady v průběhu roku 2004
a ovlivní rok 2005.
V roce 2004 byla schválena
Krajská koncepce pro nakládání
s odpady (Plán odpadového
hospodářství Karlovarského
kraje), která doporučuje
a zavazuje obce k realizaci
strategických cílů a směrů.
Odpadový plán stanovuje
nakládaní s nebezpečnými
odpady, s komunálními odpady
a hospodaření s průmyslovými
odpady.
Na Krajský odpadový plán pro
nakládání s odpady musí
navazovat Městský plán pro
nakládání s odpady (Plán
odpadového hospodářství
Karlových Varů), který bude
v průběhu roku 2005 předložen
zastupitelstvu města ke
schválení.
Stávající systém nakládání
s odpady v Karlových Varech je
provozován dle platné Obecně
závazné vyhlášky Města Karlovy
Vary ze dne 1. 1. 2003.
Zjednodušeně lze stanovit
původcem odpadu každou
fyzickou osobu žijící na území
města Karlových Varů, jehož
povinností je třídit odpad, ukládat
do určených nádob a hradit
náklady za svoz a likvidaci
odpadu.
Smyslem celého systému je snížit
množství odpadu a vytřídit z komunálního odpadu, směsného
a objemného odpadu co nejvíce
druhotné suroviny - papírové,

skleněné, plastové a nápojové
obaly a nově bio odpady.
Vyprodukovaný objem odpadu se
meziročně zvyšuje, v roce 2003
bylo vyprodukováno 13.860 tun
odpadu z domácností, 83% bylo
tvořeno směsným komunálním
odpadem, 5,3% separovaným
odpadem ze sběrných nádob
a 11,7% ostatním odpadem.
Pro přehled uvádíme tabulku
produkce směsného odpadu
v Karlových Varech v tunách za
rok a % podílu komunálního
odpadu (nejsou uváděny
nebezpečné odpady a sutě).
2000
2001 2002
2003
9.800 13.000 9.800 12.100
97%
96%
93%
94%
K datu 1. 1. 2005 dochází ze
zákona ke zvýšení ceny za
uložení ostatních odpadů
o poplatek 100 Kč za tunu
uloženého odpadu. Upozorňujeme, že část ceny, poplatků za
uložení odpadu se odvádí na fond
rekultivace skládky. Změny
nastávají v úpravě cen poplatků
za svoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu, kontrole
evidovaných sběrných nádob na
odpad u původců. Jednou
s možností jak zamezit dalšímu
množství nepoužitelného odpadu
od občanů je třídit odpad
a vytříděný odpad ukládat do
nádob na separaci. Nádoby na
separovaný odpad jsou barevně
rozlišené zvlášť pro papír, plasty
a sklo.
To u t o č i n n o s t í s n i ž u j e m e
množství vyprodukovaného
směsného komunálního odpadu.
Nelze jen psát o negativech, ale je
třeba také pochválit ty občany,
kteří již odpad třídí. Oproti

předcházejícím rokům se zvyšuje
podíl separovaného odpadu. Pro
představu vám nabízíme přehled
v % a tunách separovaného
odpadu na objemu odpadu.
2000
2001 2002 2003
2,8%
3,5% 5,8% 5,3%
274 t
492 t 648 t 725 t
Další možnosti
separace odpadů
Další odpad, který v roce 2005 lze
tímto systémem třídit jsou
vypláchnuté „Tetra Pak“ obaly od
nápojů ukládané do nádob pro
plasty.
Město Karlovy Vary zahájilo od
listopadu tříděný sběr nápojových
kartonů. Tyto kartony končily
doposud na skládkách a přitom
při správném vytřídění je možné
využít jejich kvalitní papírová
vlákna.
Na rozdíl od jiných měst nejsou
rozmístěny zvláštní nádoby, které
by sběr zdražily, ale sběr je
realizován do stávajících nádob
na plasty a následně vytříděn na
třídící lince.
Před vhozením kartonu do
kontejneru na separovaný odpad
by měl být nápojový karton
prázdný, vymytý a stlačený.
V současné době jsou všechny
nádoby na plast označeny
informačním letákem, který
občany upozorňuje i na možnost
separace nápojových kartonů.
Na podporu této separace je
připravena propagační kampaň
ve spolupráci s firmou EKO
KOM.
Za první měsíc bylo svezeno a
následně vytříděno firmou
RESUR spol. s r.o. cca 900 kg
separovaných nápojových
kantorů. Věříme, že se tato další

INFORMACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH POMOCÍ SMS ZPRÁV
Vážení spoluobčané, Magistrát
města Karlovy Vary pro Vás
připravil nový způsob informování
v krizových situacích pomocí
moderního komunikačního
kanálu posílání SMS zpráv na
Váš mobilní telefon.
Pokud máte zájem dostávat tyto
informace, napište, prosím, SMS
zprávu ve tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera
KRIZE mezera ANO mezera
PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO
mezera ULICE mezera ČÍSLO
POPISNÉ (můžete psát i malými
písmeny).
Příklad SMS zprávy:
mesto kvary krize ano novak petr
krizikova 20

Tuto zprávu odešlete na číslo:
900 77 03. Cena této odeslané
SMS zprávy je 3 Kč vč. DPH.
Ihned obdržíte zpětnou SMS
zprávu potvrzující, že jste do
seznamu odběratelů informací
zařazení.
Pokud budete kdykoliv chtít
ukončit odběr informací, napište
prosím SMS ve tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera
KRIZE mezera NE
Chcete-li zjistit, jaký je stav
Vašeho přihlášení k odběru
informací, napište SMS zprávu ve
tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera
KRIZE mezera STAV
Informace, které Vám budeme v

případě krizových situací zasílat
jsou pro Vás bezplatné. Vy
zaplatíte jen zaslání přihlašovací
či odhlašovací SMS zprávy za 3
Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám
přeje primátor města Karlovy
Vary.
Mgr. Zdeněk Roubínek
Službu technicky zabezpečuje
KONZULTA Brno, a.s. Veveří 9,
602 00 Brno, horká linka tel.:
541 128 530, hotline@smsoperator.com.
Vaše údaje podléhající utajení
nebudou samozřejmě k dispozici

možnost ekologického přístupu
k odpadům vžije do povědomí
občanů a v budoucnu bude toto
množství několikanásobné.
I v roce 2005 se bude pokračovat
s přistavování kontejnerů na
objemný odpad. Harmonogram
přistavení kontejnerů na objemný
odpad pro občany bude
zveřejněn v některém z dalších
čísel.
Pro ukládání nebezpečných
odpadů v Karlových Varech jsou
pro obyvatele přístupné dva
sběrné dvory:
Společnosti ASP na adrese: Celní
Otvírací doby: Po a St 8.00 až
11.00 a 12.00 až 17.00
Čt a Pá 8.00 až 11.00 a 12.00 až
16.00
So a Ne 9.00 až 12.00
Společnosti RESUR na adrese:
sjezd nad Horním nádražím
Otvírací doby: Po až Pá 9.00 až
17.00
So 9.00 až 16.00
Ne 9.00 až 13.00
Na sběrných dvorech obdržíte
doplňující informace
o možnostech uložení Vašich
odpadů. V příštích číslech
radničních novin se budeme více
věnovat druhům odpadů,
zákonného ukládaní na určená
místa a dalších povinností
vyplývajících ze zákona
o odpadech.
V roce 2005 bude zkušebně
připravován systém třídění bio
odpadu. Systém sběru bio
odpadu je
hygienicky
nezávadný, protože se na sběr
odpadu používají specializované
upravené kontejnery o objemu
120 l a 240 l. Bio odpad je jedna
z dalších možností jak pomoc
našemu životnímu prostředí, tím
že opětovně využijeme již využité.
Svoz vánočních stromků
Stromky by měli občané odkládat
vedle popelových nádob (velkým
nešvarem je vyhazování stromků
z oken a ponechání na místě
dopadu).
odbor životního prostředí
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Sledge hokej zlepšuje kvalitu života tělesně postižených

Každý člověk, a to i ten s nějakým
handicapem, má právo na
plnohodnotný život v rámci svých
možností. Společnost je povinna
pomáhat naplňovat toto
nezadatelné právo tím, že vytváří
či podporuje veškeré aktivity,
které napomáhají k celkové
pohodě člověka. Naši
spoluobčané s tělesným

postižením mají velmi omezené
možnosti k vyžití ve sportu.
Jednou z mála a do této doby
celkem neznámou aktivitou je
sledge hokej.
Ve městě Karlovy Vary působí od
jara roku 2003 klub sledge
hokeje. Je sportem určeným
především pro tělesně postižené
sportovce. Jedná se o nejrychlejší

a nejkontaktnější sport pro
handicapované, který je zároveň
paralympijským sportem, tzn. že
nejlepší hráči ligy reprezentují
Českou republiku na
paralympiádě, mistrovství světa a
Evropy a mnoha dalších
mezinárodních turnajích.
V současné době má klub SKV
Nowaco Sharks Karlovy Vary ve
svých řadách tři hráče z užšího
výběru reprezentace České
republiky. Sledge hokej se hraje
na speciálně upravených saních,
zvaných “sledge“ a podle
klasických pravidel ledního
hokeje. V České republice se
v současné době hraje sledge
hokejová liga, ve které se
pravidelně potkává pět mužstev:
ZAS Hamé Sedící Medvědi Zlín,
Kohouti Olomouc, Draci Kolín,
České Budějovice a tým z města
Karlovy Vary SKV Novaco
Sharks. Klub má za sebou ve své
krátké historii i dva prestižní
mezinárodní turnaje v Evropě ve
sledge hokeji a to v Holandsku Amsterdam (duben 2004) a ve
Zlíně (říjen 2004).
Po zkušenostech z těchto turnajů
se rozhodli hráči v budoucnu

vytvořit i vlastní juniorský tým
a v současnosti se na tomto
záměru začíná pomalu pracovat.
Nejen v Evropě, ale i v USA
a Kanadě, je toto běžná praxe.
„Sledge hokej je skvělá hra, jenž
dává aspoň na chvilku
zapomenout na postižení, které
sportovec má a dává mu možnost
určité seberealizace. Jednoduše
řečeno je to určitý druh terapie“,
říká jeden z hráčů týmu SKV
Novaco Sharks.
A nejen to, klub by rád v budoucnu
rozšířil své sportovní aktivity i na
další sporty pro zdravotně
postižené. Na této dlouhé cestě
však musí nejprve nasbírat
zkušenosti se sledge hokejem,
což není zrovna jednoduché.
Klubu SKV Nowaco Sharks záleží
na tom, aby nejenom v Karlových
Varech, ale v celém našem
regionu (členy klubu jsou i tělesně
postižení sportovci z Chebu,
Ostrova, Chodova atd.) zapustil
sledge hokej kořeny natrvalo.
Kontaktní osoba: Jiří Berger,
tel.: 731 172 184
Ví c e s e m ů ž e t e d o z v ě d ě t
i na internetové adrese:
www.skvnowaco.cz

Základní škola J. A. Komenského, K. Vary, Kollárova 19
pořádá v úterý 11. ledna od 14.00 do 17.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na 2.stupni máme třídy s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů. V ostatních třídách nabízíme rozvoj
individuálních zájmů formou volitelných a nepovinných předmětů
(informatika, cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce,
ruský jazyk, sportovní aktivity, ekologie…). Součástí školy je školní
jídelna, družina a nový multifunkční Sportovní areál Amos. Ve školní
družině mohou děti navštěvovat kroužky: sportovní, deskové hry,
dovedné ruce, hudební, německý jazyk. Třetím rokem pracuje na
naší škole sportovní klub AMOS, který navštěvují děti od 1. ročníku.
Naše škola zaznamenává velký úspěch v přijetí žáků na střední
školy, víceletá i čtyřletá gymnázia.
V blízkosti školy se nachází ZUŠ A. Dvořáka, obor výtvarný (kresba,
malba, keramika).
Více na našich internetových stránkách www.zskomenskeho-kv.cz
Srdečně zveme všechny zájemce, budoucí prvňáčky i jejich rodiče.

Před vánočními svátky přinesly na magistrát města děti ze školní
družiny ZŠ J. A. Komenského pásmo koled a slavnostní atmosféru.
Foto: HaKa

DISTRIBUCI
Karlovarských radničních listů
do každé poštovní schránky ve městě
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Pokud do 5. dne v měsíci KRL neobdržíte do své
schránky, obracejte se přímo na Českou poštu,
tel.: 353 161 310 nebo 353 161 328.
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TĚŠÍME SE NA KARLOVARSKÉ PUBLIKUM
Od ledna zahajují manželé
Heřmánkovi historicky novou
etapu Městského divadla
v Karlových Varech. Paní Hana
Heřmánková nám k tomu řekla:
Od Nového roku máte
v pronájmu zdejší divadlo. Na
které inscenace Divadla bez
Zábradlí se mohou místní
diváci těšit v během první
sezóny?
Během této sezóny bychom
v Karlových Varech chtěli představit to nejlepší, co se
v našem divadle dáváme. Na
15. ledna máme nachystanou
oslavu: sehrajeme zde 400.
reprízu představení Blbec
k večeři, ve které excelují Václav
Vydra a Josef Carda a další herci
našeho divadla. Toto představení
se v našem repertoáru zatím
udrželo nejdéle. Z našeho repertoáru v lednu uvedeme v premiéře
naše nejnovější představení Když
tančila, životní příběh Isadory
Duncanovév hlavní roli se
Zuzanou Bydžovskou a v režii
Alice Nelis.
V únoru se koná již desátý ročník
Festivalu slovenského divadla
v Praze, který se chystáme
částečně přenést i do vašeho
města. Záštitu nad festivalem
tradičně přejímají primátoři Prahy
a Bratislavy, letos se k nim připojil
i karlovarský primátor Zdeněk
Roubínek. Pro zdejší publikum
jsme vybrali představení Koza
alebo kto je Silvia. Milka ašáryová
a Juraj Kukura jsou čerstvými
držiteli slovenské obdoby ceny
Thalie za výkon v této inscenaci.
Diváci se mohou těšit i na naše
spřátelené divadlo Milana Lasici,
který přiveze Iluzionisty.
Které známé herecké osobnosti by sem měly zavítat?
V našem divadle nemáme stálý
herecký soubor, ale stálé spolupracovníky, kteří se na jevišti rádi
potkávají. Veronika Freimanová a
Zdeněk Žák ztvárňují dvojici již ve
třetím představení. Po veleúspěšných kusech Každý rok ve stejnou
dobu a pokračování Další roky ve
stejnou dobu spolu hrají
i v Milostných dopisech. Ivana
Chýlková se objevuje spolu se
Zdeňkem Žákem a Karlem
Heřmánkem v Lásce, dále třeba
Jana Švandová, Jana Šulcová či
Radek Holub. Jiří Menzel kromě
režírování hraje v Blbci k večeři,
David Suchařípa je zdejšímu
publiku znám stejně jako režisér
hry Hráči, ve které ho uvidíte,
Sergej Fodotov…
Chystáte jistě i hostování
jiných žánrů a divadel?

Naše dramaturgie se dosud
soustředila převážně na kvalitní
činohru. Zdejším divákům se
budeme snažit přinášet pravidelně i hudební žánr. Už dnes mohu
slíbit Ondřeje Havelku, Hanu
Hegerovou, Ivana Mládka či
Vláďu Hrona.
Vary jsou kosmopolitní město,
musíme nabídnout zajímavé kusy
bez jazykové bariéry. Domluvili
jsme se s Laternou magikou,
Souborem písní a tanců, slovenskou skupinou Backwards, která
je od Beatles k nerozeznání.
Přivezeme i Radku Fišarovou
jako Edith Piaf, o letních prázdninách by zde měl hostovat balet
Národního divadla.
Již během ledna nabídneme
divákům představení, která jsou
v Praze beznadějně vyprodaná.
Za Hrdého Budžese, který je
půvabným návratem do osmdesátých let, obdržela Bára
Hrzánová zasloužené ovace
i Cenu Thalie. Diváci jistě ocení
i výkon Zuzany Bydžovské

v představení Mathilda, kde je
jejím partnerem Jiří Bartoška.
A do třetice to bude Bolek Polívka
v komedii Don Quijote a ti druzí.
Mohou si diváci zajistit předplatné?
Otázka předplatného je poněkud
složitější, takže v začátcích s ním
nepočítáme, ale neznamená to,
že bychom se jím nezabývali.
Zatím nabízíme alespoň zakoupení lóže či vstupenek na určitý
počet představení. Prioritně jsme
zřídili obchodní oddělení a rozšiřujeme objednávání přes internet
v on-line systému, kde si lze
rezervovat i vstupenky do pražského Divadla bez Zábradlí.
Máte již stanoveny ceny vstupného?
Vstupné zachováme, zjistili jsme,
že zhruba koresponduje s cenami
v Praze.
Pamatujete na zlevněné vstupné, např. pro seniory, studenty,
děti?
Pro seniory rezervujeme první
řadu, musí se ale včas přihlásit.

Druhá galérie byla vždy cenově
dostupná studentstvu, to zachováme. Cena vstupenky na dětská
představení je 80 korun.
Kterým divadelním kusem se
karlovarskému publiku uvedete?
Slavnostně zahájíme 10. ledna
představením Cikáni jdou do
nebe, které pražská kritika
zařadila na špičku současné
muzikálové produkce. Je to
představení velmi technicky
náročné, se kterým nejezdíme,
hraje se pouze na domovské
scéně. Exkluzivně pro Karlovy
Vary počítáme s uvedením
jedenkrát měsíčně. Téma je
vhodné i pro zahraniční publikum,
písně jsou zpívány v romštině,
překládány na titulkovacím
zařízení.
Velmi se na zdejší publikum
těšíme. Nejdůležitější je pro nás
získat důvěru diváků, nápadů
máme hodně, ale musí je být pro
koho realizovat. Rádi uvítáme
jakýkoliv názor, budou-li mít diváci
zájem může nám ho napsat.
Kontakty:
Pokladna: tel.: 353 224 302,
pondělí až neděle 14.00 až
17.30 a hodinu před představením (předprodej vždy od 15. dne
v měsíci, není-li to víkend)
Rezervace, objednávky,
informace:
obchodní oddělení,
tel.: 353 225 801,
fax: 353 237 182,
e-mail:
obchodni@divadlokarlovyvary.cz
Rezervace on-line:
vstupenky.divadlokarlovyvary.cz,
www.divadlokarlovyvary.cz
vždy od 1. dne předcházejícího
měsíce
Předprodej také v kině Čas
a v Infocentru města

"Zábavné odpoledne s Mikulášem" bylo další z akcí karlovarského Občanského sdružení rodičů a přátel
dětí s postižením. Děti mimo Mikuláše, čerta a anděla navštívil také klaun a zahrál a zatančil jim folklórní
soubor Dyleň. V sále Lidového domu, který k akci bezplatně zapůjčilo město Karlovy Vary, se bavilo
několik desítek dětí s postižením i jejich kamarádů. Svá vystoupení zde předvedly i děti z ÚSP Mariánská
a Radošov.
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CO NOVÉHO V BAZÉNU ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍ

Ing. M. Vedral, ředitel

Cena pro
CELÝ KOMPLEX
bazén
whirlpool
sauna
pára
dětský bazén
relaxační bazén
sprchy

čas v hodinách
dospělí

0,5
1
1,5
2

děti do 140 cm
děti od 140 cm
děti do 4 let
skupina od 6 osob
senioři od 60 let
happy hours

cena v Kč každá další hodina
50
90
120
140
30

30 poplatek za vstup bez časového omezení
90
zdarma
80
50 v době pro veřejnost PO-PÁ 9-12 a 13-16,30
80 6-12,13-15
PO-PÁ

1
1
1
1

Předplatné :
rezervační
kreditní časové
kreditní cenové

celý bazén
celý bazén

ČÁST KOMPLEXU dospělí
realaxační bazén
sauny
celek
páry

1/2 roku 1,5 hod. týdně
1 rok 1,5 hod. týdně
300 minut
objem peněz
1
1
6
8
3
3

na 1 hod.
na 1,5 hod.
1/2 roku 1,5 hod. týdně
1 rok 1,5 hod. týdně
1
1,5
45 min.
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5

ČÁST KOMPLEXU dospělí
relaxační bazén
celek
ČÁST KOMPLEXU dospělí
sauna
pára
celek

ponděli

6-9

9 - 10

10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15

30

20

20

16.30 - 18.00 18.00 - 19.30 19.30 - 21.00
SLOVAN

ZP

děti výuka plavání

ZP

sauna M

ZP

sauna Ž
úterý

15 - 16.30
ZP

bazén
relax baz.

78
72
450 doplatek při přečerpání 6 Kč / 5 minut
500
se slevou 5 % ze všech cen
000
se slevou 7 % ze všech cen
500 se slevou 10 % ze všech cen
000
000
900
600

70
90
1 000
1 200
1 500
60
70
600
700
60
70
600
700
10
5

Půjčení prostěradla
Půjčení ručníku

bazén

Mánes

Kontak bB

Kontak bB

VZ

relax baz.

Mánes

děti MC

děti MC

VZ

UNISTAV

VZ

UNISTAV

VZ

UNISTAV

SLOVAN

SLO/BK

sauna M
sauna Ž
ZP

středa

bazén
relax baz.

sauna M
Mánes

čtvrtek

bazén
relax baz.

děti výuka plavání

SLO/BK

ZP

SLO/BK

Kontak bB

děti plavání IŠ

SLO/BK
SLOVAN

SLOVAN

Zadáno

Zadáno

Zadáno

Zadáno

Zadáno

sauna M
bazén
relax baz.

sauna M
sauna Ž

UNISTAV

ZP

sauna Ž
pátek

SLOVAN

ZP

sauna Ž

STP

VZ

STP

VZ

STP

VZ

STP

VZ

sobota

bazén
relax baz.

sauna M
sauna Ž
bazén

neděle

V loňském roce byl otevřen
rekonstruovaný bazénový komplex v Alžbětiných Lázních. Určitě
se mnoho našich čtenářů s touto
novinkou seznámilo. V závěru
roku a v prvních dnech ledna byl
bazénový komplex otevřen pouze
pro veřejnost a to buď zdarma
nebo za základní cenu. Od
nového roku však nastal řádný
režim, v rámci kterého bazén
využívají různé firmy a sportovní
kluby. To znamená, že ne vždy je
přístupný veřejnosti. Můžeme říci,
že zájem ze strany předplatitelů je
značný a Alžbětiny Lázně ho musí
korigovat, aby se i veřejnost
mohla dostatečně vyžít. V tabulce
provozu (tabulka 1) jsou přehledně zobrazeny všechny úplně
nebo částečně rezervované doby.
Veřejnosti je bazén k dispozici
vždy o celém víkendu a v pracovním týdnu v dobách vybarvených
zelenou barvou.
Provozní doba bazénu je též
z tabulky zřejmá a zde pouze
podtrhneme novinku, otevírací
dobu v úterý a ve čtvrtek od
6. hodiny ranní. Tato doba je
experimentální a její rozšíření na
další dny nebo event. zrušení
závisí pouze na zájmu návštěvníků.
Mnoho novinek je v oblasti
předplatného. Individuální předplatné nabízí Alžbětiny Lázně ve
3 druzích:
1. REZERVAČNÍ předplatné kdy
je možné si rezervovat určitou
hodiny v určitém dni na nebo celý
rok. Toto předplatné garantuje, že
se v rezervovanou hodinu návštěvník do bazénu vždy dostane.
A je samozřejmě se zajímavou
slevou.
2. KREDITNÍ FINANČNÍ předplatné
toto předplatné je
v částkách 500, 1.000 nebo 1.500
Kč. Díky automatizovanému
systému je pak ze zakoupené
hodnoty návštěvníkovi odečítána
cena požadovaného bazénového
produktu se slevou 5, 7 resp.
10%.
3. KREDITNÍ ČASOVÉ předplatné. V tomto případě si návštěvník
zakoupí 300 minut pobytu
v bazénovém komplexu a díky
reálnému odečítání času je mu
vždy odečtena pouze doba
skutečně strávená v bazénu.
Tímto principem je vlastně poskytnuta sleva.
V tabulce 2 jsou uvedeny všechny
varianty cen celého bazénového
komplexu podrobně a přehledně.

relax baz.

sauna M
sauna Ž

Skupinové cvičení - necvičící klienti se musí podřídit režimu cvičení (pokynům sestry)
Veřejnost - určeno pro příchozí veřejnost
Rezervační předplatné - pro stanovený den a hodinu. Veřejnost jen pro doplnění max. kapacity.
Předplatitelé mají přednost
Pronájem - pouze pro nájemce. Rezervaci a pronájem je možné sjednat na pololetí nebo celý rok
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Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů
za dodávku tepla k vytápění (dále jen ÚT), nákladů na přípravu a dodávku teplé užitkové vody (dále jen TUV) a dodávku studené
vody (dále jen SV) pro objekty v majetku města Karlovy Vary pro zúčtovací období od 1. 1. do 31. 12. 2004
I. Metodika.
Zásady jsou vypracovány odbornou společností Koncept FAST
s.r.o. Ostrov (dále jen KF) dle
požadavku (dohody) správce
objektů v souladu se zákonem
č. 458/2000 Sb. ze dne 28.
listopadu 2000, o podmínkách
podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů
(energetický zákon) ve znění
pozdějších zákonů, prováděcí
vyhláškou ministerstva pro místní
rozvoj č. 372/2001 Sb. ze dne
12. října 2001, kterou se stanoví
pravidla pro rozúčtování nákladů
na tepelnou energii na vytápění a
nákladů na poskytování teplé
užitkové vody mezi konečné
spotřebitele, zákonem č.
526/1990 Sb. o cenách ve znění
zákona č. 135/1994 Sb. a pozdějších, ČSN EN 835 -Indikátory pro
rozdělování nákladů na vytápění
místností otopnými tělesy bez
napájení elektrickou energií
pracující na principu odparu
kapaliny a ČSN EN 834
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými
tělesy napájené elektrickou
energií.
Vlastníkem zúčtovací jednotky
může být fyzická nebo právnická
osoba, kromě jednoho vlastníka
budovy jím mohou být i spoluvlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek, bytová
družstva nebo osoba těmito
vlastníky pověřená k provedení
činností stanovených vyhláškou
č. 372/2001 Sb. V textu Zásad
jsou v této souvislosti uvedeny
pojmy vlastník (správce).
II. Rozúčtování dodávky
tepelné energie k vytápění
(ÚT), dodávky TUV a dodávky
SV na zúčtovací jednotky.
1. Dodávky jsou účtovány dodavateli podle vlastního měřícího
zařízení zvlášť pro každou zúčtovací jednotku. Rozdělení TUV
z okruhů výměníkových stanic na
zúčtovací jednotky provede
dodavatel dle podkladu
o spotřebách TUV (součet spotřeb poměrových bytových
vodoměrů v zúčtovací jednotce)
odběratele. Dodavatelé tepla
a vody se při výrobě a oceňování
dodávek řídí obecně závaznými
předpisy o kvalitě dodávek
a způsobech zjišťování nákladů
na dodávky tepelné energie
k vytápění (ÚT), TUV a SV.
2. Při rozúčtování spotřeby ÚT,
TUV a SV vychází vlastník
objektu, správce nebo jimi pověřená nezávislá odborná organiza-

ce z podkladů dodavatelů (fakturace) nebo provozovatelů zdrojů.
Na základě těchto podkladů
budou vlastníky (správci) objektů
vypočteny účtovatelné náklady
za dodávku tepla k vytápění,
náklady na přípravu a dodávku
TUV a náklady na dodávku SV
pro jednotlivé zúčtovací jednotky,
tj. náklady, které budou rozúčtovány nájemcům (vlastníkům)
bytů, nebytových (NP) a ostatních
prostor. Takto vypočtené účtovatelné náklady budou následně
předány KF, jež provádí jejich
rozúčtování na jednotlivé konečné spotřebitele ( nájemce, vlastníky bytů a nebytových prostor ) .
III. Rozúčtování nákladů za
dodávku tepla k vytápění
v zúčtovací jednotce.
Náklady na dodávku tepla
k vytápění zahrnují účtované
platby v cenách podle platných
cenových předpisů, které byly
vynaloženy v dané zúčtovací
jednotce za roční zúčtovací
období. Výsledná cena tepla bude
vypočtena ze spotřeby a jednotkové ceny tepla za příslušné
období.
Náklady na dodávku tepla
k vytápění se v rámci zúčtovací
jednotky rozdělí na složku základní (40-50% z celkových nákladů)
a složku spotřební (50-60%
z celkových nákladů).
základní složka 40 % nákladů na
dodávku tepla k vytápění zúčtovací jednotky se rozdělí mezi spotřebitele v poměru započitatelné
podlahové plochy jejich bytů
(nebytových prostorů) dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č.372/2001 Sb. (podklad od
vlastníka /správce/ objektu)
spotřební složka 60 % nákladů
na dodávku tepla k vytápění
zúčtovací jednotky se rozdělí
mezi konečné spotřebitele
úměrně výši náměrů poměrových indikátorů vytápění otopnými tělesy (dále jen indikátory)
takto :
Naměřený počet dílků v ampulích
indikátorů pracujících na principu
odparu kapaliny nebo na displeji
indikátorů napájených elektrickou
energií na jednotlivých otopných
tělesech bude korigován celkovým vyhodnocovacím součinitelem otopného tělesa K (viz
tabulka).
Použitá výpočtová teplota bude
případné nepřesnosti vzniklé
neodpovídající výší korekce na
polohu místností jednotlivých bytů
korigovat tak, že nejnižší rozúčtování v přepočtu na průměrnou
teplotu v topném období nepře-

n

K = KQ x KC x KT x [1- 3 (1 - KRSn)]
1

kde
KQ = vyhodnocovací součinitel pro tepelný výkon otopného
tělesa (dle typu, rozměru a počtu článků) - v tiskové sestavě označen
Q
KC = vyhodnocovací součinitel pro tepelný styk otopného
tělesa se základní deskou indikátoru- v tiskové sestavě označen C
KT = vyhodnocovací součinitel pro místnosti s nízkými
projektovanými vnitřními teplotami, které se liší od referenční teploty
vzduchu
KRS = vyhodnocovací součinitelé nepříznivě situovaných
místností v objektu
Zvolená výše zohlednění
KS = vliv - světová strana
jenž činí: sever, SV,SZ

S,SV,SZ...0,90 - 0,95

KR = vliv - poloha místnosti v objektu jenž činí :
přízemí: nepodsklepeno
PN...0,75 - 0,85
nad nevytápěným sklepem PV...0,80 - 0,90
pod střechou:
pod plochou střechou
SP...0,70 - 0,80
pod půdou, kde není míst.
SS...0,75 - 0,85
pod nevyt. střešní místností SM...0,80 - 0,90
nárožní: rohové místnosti
(také vedle průjezdu)
MR...0,75 - 0,90
ostatní: místnosti nad pasáží MP...
0,75 - 0,85
místnosti nad nevyt. halou
H...0,80 - 0,90
míst. vedle nevyt. schodiště MS...0,90 - 0,95
(pouze v přízemí)
další:
redukce pro 6. 7. a 8. patro
P1...0,95
redukce pro 9. 10. a 11. patro
P2...0,90
redukce na třetí venkovní stěnu
M3...0,95
redukce na čtvrtou venkovní stěnu M4...0,95
kročí v bytě teplotu zajišťující
tepelnou stabilitu objektu (16 až
170C).
Způsob odečtů IRTN a dopočet spotřeby
1. Indikátory budou odečteny
servisní firmou Koncept FAST 1x
ročně na konci zúčtovacího
období. Každý konečný spotřebitel svým podpisem na odečtovém
formuláři, jehož kopii obdrží,
potvrdí odečtené stavy indikátorů
a určení typů nepříznivě situovaných místností jeho bytu v rámci
objektu.
2. Nejméně 5 dní před odečtem
budou spotřebitelé vyzváni
servisní firmou na konkrétní
termín pro umožnění přístupu
k provedení odečtu v řádném
termínu.
3. Pokud spotřebitel v ohlášeném
řádném termínu odečty neumožní, bude vyzván doporučenou
výzvou k umožnění odečtu
v náhradním termínu s upřesněním časového rozpětí. Tento
termín bude pro celý objekt stejný
a bude nejpozději do 7 dnů od
řádného odečtu.
Seznam bytů, do kterých nebyl
umožněn přístup v řádném ani

S
SZ
SV

0,90
0,90
0,90

PN
PV

0,75
0,80

SP
SS
SM

0,70
0,75
0,80

MR
MP
H
MS

0,80
0,80
0,80
0,95

P1
P2
M3
M4

0,95
0,90
0,95
0,95

náhradním termínu předá KF
vlastníkovi (správci) objektu.
4. Pokud spotřebitel neumožní
odečet ani v náhradním termínu
bude prokazatelně vyzván
vlastníkem (správcem) objektu
k umožnění odečtu v mimořádném termínu. Vlastní (správce)
tyto odečty písemně objedná
u KF, přičemž náklady na odečet
v mimořádném termínu uplatní
vlastník ( správce) vůči příslušnému konečnému spotřebiteli.
5. Neumožní-li konečný spotřebitel odečet indikátorů v náhradním,
resp. v mimořádném termínu
a platné odečty budou provedeny
ve více než 75% bytů zúčtovací
jednotky, činí spotřební složka
nákladů k vytápění (ÚT) v daném
zúčtovacím období u tohoto
konečného spotřebitele 1,6
násobku průměrné hodnoty
spotřební složky nákladů připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu, tj. bude o 60%
vyšší, než je průměrná hodnota
spotřební složky v místnostech
s odečtenými indikátory (s indikací). Správce objektu stanovuje
dopočet spotřební složky ve výši
pokračování na str. 7
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Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů
pokračování ze str. 6
průměrné hodnoty na 1m2 započitatelné podlahové plochy + 60 %
V případě odečtení méně než
75% bytů zúčtovací jednotky
budou náklady na ÚT rozúčtovány v poměru jejich započitatelných podlahových ploch.
6. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí
překročit u konečných spotřebitelů s indikací v zúčtovací jednotce
hodnotu 40% oproti průměru
zúčtovací jednotky v daném
zúčtovacím období. Pokud dojde
k překročení přípustných rozdílů +
40 % až 40 %,, provede Koncept
FAST s.r.o. úpravu výpočtové
metody tak, aby odchylka byla pro
každý byt stanovena na hodnotě,
která odpovídá minimálně teplotě
zaručující tepelnou stabilitu
objektu. V praxi se tato teplota
pohybuje na úrovni 16 -180 C.
7. Na byty a NP odpojené od
vnitřního rozvodu vytápění se
rozúčtovává základní složka
nákladů na vytápění.
8. Při změně spotřebitele
v průběhu zúčtovacího období
budou hodnoty spotřební složky
nákladů bytu rozděleny odečtem
naměřených hodnot (meziodečet
indikátorů). Nejsou
li známy
odečty k termínu změny konečného spotřebitele, rozdělí KF po
odsouhlasení vlastníkem nebo
správcem spotřební složku
nákladů na teplo k vytápění podle
skutečné klimatické náročnosti
příslušných částí zúčtovacího
období před a po termínu změny
konečného spotřebitele, jinak se
použijí hodnoty uvedené v tabulce
dlouhodobých měsíčních průměrů klimatické náročnosti.
Základní složku nákladů na teplo
k vytápění se rozdělí v poměru
počtu dnů vytápění bytu nebo
nebytového prostoru před a po
termínu změny konečného
spotřebitele.
9. Při poruše indikátoru vytápění
stanoví KF spotřební složku, po
odsouhlasení vlastníkem nebo
správcem, podle údajů dvou
z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.
10. Postup při zjištění poškození
měřičů a při zjištění ovlivňování
jejich funkčnosti.
a) při nezaviněném poškození
indikátoru vytápění, nebo jeho
plomby a neprodleném nahlášení
této skutečnosti správci objektu
bude:odstranění závad provedeno na objednávku vlastníka
(správce) objektu nebo uživatele
bytu firmou KF

Při obnovení odečtu indikátoru
vytápění se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu
indikátoru spotřeba odpovídající
průměrné hodnotě spotřební
složky nákladů za neměřené
období připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky bez zvýšení o 60 %.
U indikátorů vytápění , u kterých
nelze zpětný odečet zjistit, se
použije průměrná hodnota
spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky
v daném zúčtovacím období.
b) při zaviněném poškození
indikátoru vytápění nebo jeho
plomby ze strany konečného
spotřebitele (uživatele bytu),
nebo při zjištěném ovlivňování
jeho funkčnosti bude vlastník
(správce) objektu, resp. servisní
firma KF vůči konečnému spotřebiteli (uživateli bytu) uplatňovat
plnou náhradu indikátoru vytápění , včetně montáže a mimořádného odečtu
- spotřeba určena dle bodu 5.
11. Pokud nebyly indikátory
vytápění instalovány z důvodu, že
konečný spotřebitel (uživatel
bytu) montáž neumožnil, bude v
daném zúčtovacím období
spotřební složka nákladů určena
dle bodu 5.
12. Odstranění závad na IRTN
provede KF na základě objednávky vlastníka (správce) objektu.
13. V případě montážního zásahu
na otopném tělese (havárie,
provozní nutností vyvolaná
změna výkonu apod.) zabezpečí
vlastník (správce) objektu zpětnou montáž téhož opraveného
tělesa nebo montáž nového
otopného tělesa se stejným
výkonem (při montáži je nutno
manipulovat s otopným tělesem
tak, aby nedošlo k vylití kapaliny
z ampule indikátoru vytápění.
Spotřeba do doby instalace nové
ampule bude dopočtena pomocí
průměrné procentuální klimatické
náročnosti v jednotlivých měsících. Případné změny instalovaného výkonu otopného tělesa
oznámí toto vlastník (správce)
objektu firmě KF nejpozději do
dvou dnů (formou závazné
objednávky). Firma KF provede
příslušné změny v evidenci pro
zpracování rozúčtování.
IV. Rozúčtování nákladů na
přípravu a dodávku TUV
Náklady na přípravu a dodávku
TUV zahrnují účtované platby v
cenách podle platných cenových
předpisů, které byly vynaloženy v
dané zúčtovací jednotce za roční

zúčtovací období. Výsledná cena
tepla a vody bude vypočtena ze
spotřeby a jednotkové ceny za
příslušné období.
Náklady na teplo spotřebované
na ohřev TUV rozdělí KF se
souhlasem vlastníka (správce) 'v
rámci zúčtovací jednotky na
složku základní (30%) a složku
spotřební (70 %).Tyto podíly jsou
fixně stanoveny.
spotřební složka 70 % nákladů na
teplo k přípravě teplé užitkové
vody zúčtovací jednotky rozdělí
vlastník (správce) mezi konečné
spotřebitele poměrně podle
náměrů vodoměrů instalovaných
u konečných spotřebitelů
V zúčtovací jednotce, ve které u
konečných spotřebitelů nejsou
instalovány vodoměry, rozdělí
vlastník (správce) spotřební
složku podle průměrného počtu
osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období
nebo v případě dohody všech
konečných spotřebitelů podle
poměru velikosti podlahové
plochy bytu nebo nebytového
prostoru k celkové podlahové
ploše bytů a nebytových prostor
v zúčtovací jednotce. V nebytových prostorech stanoví vlastník
(správce) objektu průměrný počet
osob nebo odpovídající velikost
podlahové plochy na základě
odborného posouzení podle
způsobu odběru a rozsahu
využívání TUV.
Základní složka 30 % nákladů na
teplo k přípravě teplé užitkové
vody zúčtovací jednotky rozdělí
vlastník (správce) mezi konečné
spotřebitele podle poměru
velikosti podlahové plochy bytu
nebo nebytového prostoru
k celkové podlahové ploše bytů
a nebytových prostorů v zúčtovací
jednotce (podklad od vlastníka
/správce/ objektu).
Náklady na dodávku TUV (voda
pro ohřev) se v rámci zúčtovací
jednotky se rozdělí na :
spotřební složku (100%) a základní složku (0 %)
spotřební složka 100 % nákladů
na dodávku teplé užitkové vody
rozdělí vlastník (správce) zúčtovací jednotky mezi konečné
spotřebitele poměrně podle
náměrů vodoměrů instalovaných
u konečných spotřebitelů.
V zúčtovací jednotce, kde
u konečných spotřebitelů nejsou
instalovány vodoměry, se náklady spotřební složky rozdělí
úměrně podle průměrného počtu
osob bydlících v bytech v zúčtova-

cím období. V NP stanoví správce
objektu počet osob podle způsobu využívání TUV.
základní složka 0 % nákladů na
dodávku teplé užitkové vody
U nákladů na vodné a stočné TUV
je podíl základní složky nulový.
Náklady na poskytování TUV
odebrané přímo jednotlivými
konečnými spotřebiteli ve společných prostorách zúčtovací
jednotky, kde jsou instalovány
vodoměry, rozúčtuje vlastník
(správce) na tyto konečné spotřebitele podle evidence spotřeb.
Pokud nejsou ve společných
prostorách zúčtovací jednotky
instalovány vodoměry, rozúčtují
se náklady těmto konečným
spotřebitelům způsobem, který
stanoví vlastník (správce).
Způsob odečtů vodoměrů TUV
a dopočet spotřeby
1. Vodoměry TUV budou odečteny servisní firmou Koncept FAST
1x ročně na konci zúčtovacího
období. Každý konečný spotřebitel svým podpisem na odečtovém
formuláři, jehož kopii obdrží,
potvrdí odečtené stavy měřidel
jeho bytu v rámci objektu.
2. Nejméně 5 dní před odečtem
budou koneční spotřebitelé
vyzváni servisní firmou na konkrétní termín pro umožnění
přístupu do bytu a odečtu
v řádném termínu - oznámením
na vchody.
3. Pokud konečný spotřebitel
v ohlášeném řádném termínu
odečty neumožní, bude vyzván
doporučenou výzvou k umožnění
odečtu v náhradním termínu
s upřesněním časového rozpětí.
Tento termín bude pro celý objekt
stejný a bude nejpozději do 7 dnů
od řádného odečtu.
4. Pokud konečný spotřebitel
neumožní odečet ani v náhradním
termínu bude vyzván vlastníkem
(správcem) objektu k umožnění
odečtu v mimořádném termínu.
Vlastník (správce) tyto odečty
písemně objedná u KF, přičemž
náklady na odečet v mimořádném
termínu uplatní správce vůči
příslušnému spotřebiteli.
5. Neumožní-li konečný spotřebitel odečet vodoměrů v náhradním, resp. v mimořádném termínu
a platné odečty budou provedeny
ve více než 75% bytů zúčtovací
jednotky, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného
spotřebitele spotřební složka
nákladů neměřených odběrů
vody trojnásobek průměrné
dokončení na str. 8
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Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů
dokončení ze str. 7
hodnoty spotřební složky nákladů
připadající na 1m2 podlahové
plochy zúčtovací jednotky.
Správce objektu stanovuje dopočet spotřební složky ve
výši průměrné hodnoty na 1m2
podlahové plochy + 200%.
V případě odečtení méně než
75% bytů zúčtovací jednotky
budou náklady na TUV rozúčtovány dle průměrného počtu osob
bydlících v bytech v zúčtovací m
období (u NP se průměrný počet
osob stanoví odborným posouzením).
6. Na byty a nebytové prostory
odpojené od vnitřního rozvodu
TUV se rozúčtovává základní
složka nákladů na teplo k přípravě
TUV.
7. Při změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacího
období budou hodnoty spotřební
složky nákladů bytu rozděleny
odečtem naměřených hodnot
(meziodečet). Pokud dojde ke
změně konečného spotřebitele
v průběhu zúčtovacího období
a odečty k termínu této změny
nejsou známy, vlastník (správce)
rozdělí spotřební složku nákladů
na spotřebovanou vodu pro TUV
podle průměrného počtu osob
a počtu dnů zúčtovacího období.
V případě rozúčtování podle
podlahové plochy jen podle počtu
dnů zúčtovacího období, které
připadají na původního a nového
konečného spotřebitele, nedohodnou-li se původní a nový
konečný spotřebitel jinak.
8. Postup při zjištění poškození
měřičů a při zjištění ovlivňování
jejich funkčnosti.
a) při nezaviněném poškození
a neprodleném nahlášení této
skutečnosti vlastníkovi (správcem) objektu bude odstranění
závad provedeno na objednávku
vlastníka (správce) objektu nebo
konečného spotřebitele (uživatele bytu) firmou KF.
Spotřeba do doby nové instalace
dopočtena lineárně z naměřených spotřeb nových vodoměrů
a počtu dní do konce zúčtovacího
období
b) při zaviněném poškození ze
strany konečného spotřebitele
(uživatele bytu), nebo při zjištěném ovlivňování jeho funkčnosti
bude správce objektu, resp.
servisní firma KF vůči uživateli
bytu uplatňovat plnou náhradu
vodoměru,včetně montáže
a mimořádného odečtu.
spotřeba bude určena dle bodu 5.
Pokud nebyly měřiče instalovány
z důvodu, že konečný spotřebitel

(uživatel bytu) montáž neumožnil,
bude spotřeba určena dle bodu 5.
9. Odstranění závad na vodoměru
provede KF na základě objednávky správce objektu.
10.V případě montážního zásahu
do instalace vodoměrů (havárie,
provozní nutností vyvolaná
výměna vodoměru apod.) zabezpečí správce objektu montáž
vodoměru a včasné zajištění
odečtů starého a nového vodoměru servisní firmou KF.
V. Rozúčtování nákladů za
dodávku SV
Náklady za dodávku SV 100 %
nákladů na dodávku SV se
v rámci zúčtovací jednotky rozdělí
mezi
konečné spotřebitele
poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných
spotřebitelů.
Způsob odečtů vodoměrů SV
a dopočet spotřeby
1. Vodoměry SV budou odečteny
servisní firmou Koncept FAST 1x
ročně a to v měsíci prosinec.
Každý konečný spotřebitel svým
podpisem na odečtovém formuláři, jehož kopii obdrží, potvrdí
odečtené stavy měřidel jeho bytu
v rámci objektu.
2. Nejméně 5 dní před odečtem
budou koneční spotřebitelé
vyzváni servisní firmou na konkrétní termín pro umožnění
přístupu do bytu a odečtu
v řádném termínu - oznámením
na vchody.
3. Pokud konečný spotřebitel
v ohlášeném řádném termínu
odečty neumožní, bude vyzván
doporučenou výzvou k umožnění
odečtu v náhradním termínu
s upřesněním časového rozpětí.
Tento termín bude pro celý objekt
stejný a bude nejpozději do 7 dnů
od řádného odečtu.
4. Pokud konečný spotřebitel
neumožní odečet ani v náhradním
termínu bude vyzván vlastníkem
(správcem) objektu k umožnění
odečtu v mimořádném termínu.
Vlastník (správce tyto odečty
písemně objedná u KF, přičemž
náklady na odečet v mimořádném
termínu uplatní správce vůči
příslušnému konečnému spotřebiteli.
5. Neumožní-li konečný spotřebitel odečet SV ani v mimořádném termínu určí se spotřeba bytu
takto :
a) dopočtem - odhad dle spotřeby
v minulých zúčtovacích obdobích
případně
b) dle průměrného počtu osob
v zúčtovacím období a ročního
směrného čísla spotřeby vody
(vyhl. Ministerstva zemědělství

č. 428 / 2001 Sb.). Tento způsob
se použije v případě, že nájemce
neumožnil odečet ve více za
sebou následujících minulých
obdobích.
V případě odečtení méně než
75% bytů daného objektu budou
náklady na dodávku SV rozúčtovány v poměru průměrného počtu
osob v zúčtovacím období dle
podkladu vlastníka (správce)
objektu.
6. Při změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacího
období budou hodnoty spotřební
složky nákladů bytu rozděleny
odečtem naměřených hodnot
(meziodečet). Základní složka
nákladů a spotřební složka
nákladů v případě, že nejsou
známy odečty k termínu této
změny, lineárně v poměru počtu
dnů , které připadají na původního
a nového konečného spotřebitele.
7. Postup při zjištění poškození
měřičů a při zjištění ovlivňování
jejich funkčnosti.
V případě, že nájemce bytu zjistí
nefunkčnost poměrového měřiče
SV, je povinen toto zjištění bezprostředně ohlásit pronajímateli.
a) při nezaviněném poškození
a neprodleném nahlášení této
skutečnosti
správci objektu bude odstranění
závad provedeno na objednávku
správce objektu nebo uživatele
bytu firmou KF.
Spotřeba do doby nové instalace
dopočtena lineárně z naměřených spotřeb nových vodoměrů
a počtu dní do konce zúčtovacího
období.
b) při zaviněném poškození ze
strany uživatele bytu, nebo při
zjištěném ovlivňování jeho
funkčnosti bude vlastník (správce) objektu, resp. servisní firma
KF vůči konečnému spotřebiteli
(uživateli) bytu uplatňovat plnou
náhradu vodoměru, včetně
montáže a mimořádného odečtu.
Spotřeba bude vyúčtována ve
výši trojnásobku průměrného
nákladu na osobu v zúčtovací
jednotce v měřených bytech.
O prominutí sankce rozhodne
v odůvodněných případech
vlastník nebo správní firma.
V případě, že nájemce bytu má
pochybnosti o správné funkčnosti
poměrového měřidla na SV může
písemně požádat pronajímatele
o jeho přezkoušení na zkušebně.
Pokud zkušebna prokáže nesprávnou funkčnost měřidla,
náklady s přezkoušením hradí
pronajímatel a rozúčtování
nákladů za SV bude provedeno

dle bodu 7a). Pokud však zkušebna prokáže správnou funkčnost
poměrového měřidla, náklady
spojené s přezkoušením hradí
nájemce bytu a vyúčtování
nákladů za SV je provedeno dle
údajů poměrového měřiče.
8. Neinstalované měřiče SV
a) V zúčtovací jednotce, kde jsou
bytové vodoměry osazeny jen
zčásti, nebo kde nájemníci
neumožnili nebo odmítli jejich
instalaci, budou náklady rozúčtovány těmto nájemníkům bez
bytových vodoměrů ve výši
rozdílu mezi celkovým nákladem
připadajícím na zúčtovací jednotku a náklady za spotřebu naměřenou v jednotce v bytech osazených vodoměry. Rozdíl bude
účtován v poměru počtu osob
evidovaných u správce bytů
v bytech bez vodoměrů.
b) V zúčtovací jednotce, kde
nejsou osazeny bytové vodoměry
na SV, bude rozúčtováno podle
počtu osob evidovaných u správce domu s užitím směrných čísel
dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Směrné číslo dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb. vychází ze součtu
spotřeb TUV a SV.
9. Odstranění závad na vodoměru
provede KF na základě objednávky vlastníka (správce) objektu.
10. V případě montážního zásahu
do instalace vodoměrů (havárie,
provozní nutností vyvolaná
výměna vodoměru apod.) zabezpečí vlastník (správce) objektu
montáž vodoměru včetně zajištění odečtů starého a nového
vodoměru servisní firmou KF.
11. Z důvodu, že rozúčtování
nákladů na studenou vodu
v poměru náměrů na bytových
poměrových vodoměrech žádná
legislativa nedefinuje, je nutné
uzavřít s nájemci dohodu
o způsobu rozúčtování (viz odst.
V. body 1. 11.), která se stane
přílohou nájemní smlouvy.
Zpracoval : Jaroslav Plšek
Koncept FAST s.r.o. Ostrov
Schváleno dne: 19. 10. 2004

Zásady byly zveřejněny od
1.11. 2004 na internetových
stránkách města a na vývěsce
před budovou magistrátu.
Nájemníci bytů v majetku města
Karlovy Vary se k těmto zásadám
mohou vyjádřit, případně podat
námitky na odboru majetkoprávním a hospodářském města
K.Vary do 10.1. 2005
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
so 1. 15.00 GH Pupp, Slavnostní novoroční koncert, Karlovarský
smyfonický orchestr a sólisté pražských baletů,
dirigent: M. Formáček
čt 6. 19.30 Drahomíra Příběh z Tokia, Japonsko 1953, režie
JasudZiro Ozu
pá 8.celý den Galerie umění Povánoční papírování, aneb
stavění hradu z krabic plných papírů z podstromečku
určených k recyklaci, doprovodná aktivita k pohádkám
hraných KHD v našem regionu v měsíci lednu
so 9. 15.00 Divadlo dětí O Růžence premiéra nové pohádkové
inscenace pro celou rodinu
po 10.19.30 Městské divadlo Cikáni jdou do nebe Divadlo Bez
zábradlí muzikál
st 12. 19.30 Městské divadlo Don Quijote Divadlo Bolka Polívky
19.30 Komorní scéna“U“ Čekání, A. Lustig, P. Kohutová,
N. Pajanková: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou,
Z. Šmíd, A. Franková, H. Franková: Lesk a bída
Čekání, Divadlo Dagmar
20. 00 Rotes Berlin Vladimír Václavek, sólový koncert
brněnského kytaristy a skladatele, známého jako
spoluhráč Ivy Bittové nebo ze skupiny Dunaj
čt 13. 19.30 Drahomíra Play time, Francie/Itálie 1967, režie: J. Tati
so 15. 19.30 Městské divadlo Francis Weber: Blbec k večeři
400. repríza Divadlo Bez zábradlí
21.00 Rotes Berlin Red Hot Chilli Peppers revival, pražská
kapela okolo Michala Pavlíčka jr. ze skupiny Gang ala
Basta, jejíž repertoár tvoří ty největší pecky obdivované
kalifornské skupiny
ne 16.15.00 Divadlo dětí Pohádky Ze zahrádky
19.30 Městské divadlo Iva Peřinová: Princezny jsou na
draka Docela velké divadlo Litvínov
19.30 Komorní scéna "U J. Prévert: Roura k rouře pasuje
aneb Vzorně svorná rodina, hraje Studio Divadla
Dagmar
út 18. 19.30 Městské divadlo Véronique Olmi: Mathilda, Divadlo
Ungelt v hlavní roli Jiří Bartoška a Zuzana Bydžovská
čt 20. 19.30 Drahomíra Raz dva, Tchajwan/Japonsko 1999, režie:
Edward Yang
pá 21.19.30 Lázně III Abonentní koncert A 7, Aram Chačaturjan:
Maškaráda suita, Samuel Barber: Koncert pro housle
a orchestr, Jan Kučera: Suita z české filmové hudby,
Martin Válek: housle, dirigent Jan Kučera
so 22. 19.30 Městské divadlo Mozartissimo koncert, Národní
divadlo Praha
21.00 Rotes Berlin Escon Waldez, nový objev na klubové
scéně ze stáje kapel okolo klubu Roxy, osobitý projekt,
říznutý hip-hopem
po 24.19.30 Městské divadlo Martin Sherman: Když tancovala,
premiéra Divadla Bez zábradlí
st 26. 19.30 Komorní scéna "U“ předplatné S P.O. Enquist:
Svržený anděl, scénická koláž věnovaná všem, kteří
od roku 1993 pracovali v Divadle Dagmar
čt 27. 19.30 Drahomíra Starý nový, půjčený a modrý, Dánsko
2003, režie: Natasha Arthy
pá 28.19.30 Lázně III Abonentní koncert B 7, Gioacchino Rossini:
Vilém Tell, předehra, W. A. Mozart: Koncert pro lesní
roh a orchestr Es dur, Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie
č. 5 e moll, op.64, Peter Arnold: lesní roh (SRN),
dirigent: Jiří Stárek (SRN)
19.30 Husovka K. Tachovský: Mor (Boccacciovské variace)
příběhy z Dekameronu, režie A. Ratajská, Divadelní
studio D3
ne 30.15.00 Městské divadlo H. Ch. Andersen: Sněhová královna,
Divadlo Příbram
15.00 Divadlo dětí pohádka O Kvítkovi Vítkovi
19.30 Městské divadlo Irena Dousková: Hrdý Budžes,
Divadlo Příbram v hlavní roli Bára Hrzánová
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ KarlovyVary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
Od 5. 1.
Práce studentů z Hofu, Musikschule der Hofer
Symphonike Hof Saale (do 27. 1.)

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388
e-mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvacry.cz
Otevírací doba: úterý až neděle 9.30 až 12. 00 a 13.00 až 17.00
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma
do 23. 1.
Svatopluk Klimeš: Stopy cest, výběr z autorské
tvorby konceptuálního zaměření představující světelné
objekty, kresby, fotografie i obrazy

KRAJSKÁ KNIHOVNA
I. P. Pavlova 7, tel: 353 221 365, paciskova@knihovnakv.cz
Oddělení pro děti a mládež
I.P. Pavlova 7, 360 01 K. Vary, tel: 353 221 365 l. 21,
kanovska@knihovnakv.cz
út 11. 1. 13.00 až 16.30 Dětská výtvarná dílna „Zahrajte mi
rejdovačku, rejdováka nechci...“ vyrábíme masky a výzdobu
k masopustu
Studijní oddělení
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary, tel: 363 224 034,
bloudkova@knihovnakv.cz
st 12. 1. od 16.30 History - Looking back and into future anglický
seminář z cyklu Animating Literature pořádaný Britskou radou
po 17. 1. od 18.30 Život za 60. rovnoběžkou v kanadském
Yukonu a cestování po Britske Kolumbii - beseda s promítáním

KRAJSKÉ MUZEUM
do 30. 1.

Nová louka 23, tel.: 353 226 252
Japonské panenky, výstava ze sbírek Náprstkova
muzea asijských, afrických a amerických kultur

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 226 252
Otevřeno: st až ne 9.00 až 12. 00 a 13.00 až 17.00
Z kočáru do kočáru, výstava, největší soukromá sbírka dětských
kočárů z let 1860 až 1960

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772
Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
1. až 4. ledna je hvězdárna uzavřena
od 5. 1. každý pá a so
18.00 O malé kometce, pozorování oblohy určeno
především pro děti od 5 do 9 let.Pohádkově laděný
program. Pozorování noční oblohy, je-li jasno.
19.30 Za drahokamy Orionu, pozorování večerní oblohy je
určeno pro všechny zájemce od 10 do 99 let. Program
je zaměřen na odbornější seznámení s objekty noční
oblohy. Je-li jasno a není silný vítr.
On-line pozorování oblohy (webcast)
http://astro.sci.muni.cz/live
9 až 13. ledna 18.00 - Deep-Sky objekty - v případě optimálních
podmínek a předpovídaného zjasnění komety C/2004 Q2 (Macholz)
budou zařazována do programu hvězdárny mimořádná večerní
pozorování zaměřená na tuto kometu a další objekty. Jedná se
hlavně o období, kdy není na obloze Měsíc. Snímky této komety
bude možno také sledovat prostřednictvím webcastu.
Astronomické kroužky dle věku a zkušeností dětí od 8 do 14ti let
v Domě dětí a mládeže Čankovská každé úterý od 16.30 a 18.00
Astronomický klub pro starší a pokročilé na hvězdárně dle dohody
na schůzkách čtvrtek 18.00 hodin

RADIOKLUB
Sedlecká 5, tel.: 777 953 420
Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každou st 16.00 až 18. 00 Kroužek mládeže
Každý čt 16.00 až 18.00 Den techniky
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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SPORTOVNÍ AKCE
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými
povrchy tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená,
košíková, dětské hřiště, možnost zamluvit si termín
provoz: po až pá 13.00 až 21.00
so a ne, volné dny 9.00 až 21.00

ATLETIKA
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111
Víceúčelové hřiště pro veřejnost po až pá 15.00 až 19.00

BRUSLENÍ
Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením,
Dostihový areál Dvory, kontakt 353 592 111
Bruslení pro školy: po až pá 9.00 až 13.45
Bruslení pro veřejnost: po až pá 16.00 až 18.30
so, ne 14.00 až 18.30
Komerční využití: po až pá 19.00 až 22.00
so, ne 10.00 až 13.45, 19.00 až 22.00

CVIČENÍ TJ SOKOL
tělocvična ZŠ Konečná 25
pondělí
18.00 až 19.00 cvičení starších žen, kontakt 353 224 793
19.00 až 20.00 aerobik žen a dorostenek, kontakt 721 782 293
úterý
18.30 až 20.00 tréninky volejbalu žen a mužů, kontakt 737 289
890
20.00 až 21.00 cvičení mužů a dorostenců, kontakt 723 637 650
středa
16.30 až 17.30 cvičení rodičů a dětí, kontakt 353 565 468
čtvrtek
18.00 až 19.00 cvičení starších žen, kontakt 353 224 793
19.00 až 20.00 aerobik žen a dorostenek, kontakt 721 782 293
20.00 až 21.00 cvičení mužů a dorostenců, kontakt 723 637 650
tělocvična SPgŠ, Lidická 40
pondělí
15.00 až 16.00 cvičení ml. žactva (6 až 10 let), kontakt 353 227
215
pátek
16.00 až 17.00 cvičení rodičů a dětí, kontakt 353 227 215
tělocvična ZŠ 1. máje 1
úterý
19.00 až 20.00 aerobik žen a dorostenek, kontakt 721 782 293

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ
ZŠ 1. máje Dvory

18. ledna 14.00 až 17.00

i pro odloučené pracoviště ZŠ v Doubí
ZŠ Moskevská

18. ledna 14.00 až 18.00

ZŠ a ZUŠ Šmeralova

18. a 19. ledna od 15.00 až18.00

a první termín talentových zkoušek do tříd s rozšířenou výukou
hudební, výtvarné a taneční výchovy
ZŠ Libušina

19. a 20. ledna 14.00 až 17.00

ZŠ Truhlářská

19. a 20. ledna 14.00 až 17.00

(proběhne v budově ZŠ ve Školní ul.)
ZŠ J. A.Komenského

19. a 20. ledna 14.00 až 17.00

ZŠ Krušnohorská

19. a 20. ledna 14.00 až 18.00

ZŠ Mozartova

20. ledna 14.00 až 17.00

ZŠ J. Palacha

21. ledna 14.00 až 17.00

ZŠ Konečná

21. ledna 14.00 až 18.00

ZŠ Poštovní

27. a 28. ledna 14.00 až 18.00
J. Benešová, odbor školství a tělovýchovy

HOKEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174
Extraliga:
4. 1. 17.30 HC ENERGIE - HC Sparta Praha
7. 1. 17.30 HC ENERGIE - Vsetínská hokejová a.s.
20. 1. 17.30 HC ENERGIE - HC Bílí Tygři Liberec
28. 1. 17.30 HC ENERGIE - HC JME Znojemští Orli

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018
Krajský přebor muži:
15. 1. 18.00 BK Loko - Aš
Extraliga žen:
8. 1. 18.00 BK Loko - Sparta
22. 1. 18.00 BK Loko - Olomouc
Extraliga st. dorostenky
22. 1. 14.30 BK Loko - Trutnov
23. 1. 10.00 BK Loko - Hradec Králové
BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061
III. liga muži:
22. 1. 19.30 Thermia - BK Beroun
23. 1. 10.30 Thermia - SKB Rokycany

LYŽOVÁNÍ BĚŽECKÉ
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101
Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu
golfového hřiště připraveny běžecké stopy.
LK Mattoni, kontakt 353 586 229
15. až 16. 1. Štít krušných hor Memoriál J. Mašaty, Boží Dar
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy

CENA MĚSTA PRO SPORTOVCE
Komise TvS při Radě města Karlovy Vary vyzývá všechny sportovní
subjekty k podání návrhů na vyhlášení nejlepšího sportovce města
v roce 2004 v těchto kategoriích:
žactvo: chlapci, dívky do 15 let
junioři: chlapci, dívky do 19 let
dospělí: muži, ženy
družstva: ženy, muži
Návrhy zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor
školství, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
nejpozději do 31. ledna 2005.

Speciální školy Karlovy Vary
Vančurova 83, PSČ 360 17, tel.: 353 561 766
ZÁPIS ve dnech 17. a 18. ledna
od 14.30 do 17.00 hod. do:
- 1. třídy Speciální základní školy
- speciální mateřské školy (rok před nástupem na ZŠ)
- přípravné třídy (rok před nástupem na ZŠ)
Našim žákům věnují speciální pedagogové výhradně individuální
péči ve třídách se sníženým počtem žáků. Dětem je poskytována
výuka pomocí speciálních pedagogických metod. Hodnocení je
přizpůsobeno individuálním schopnostem každého žáka.
Dlouholetou tradici má i naše Praktická škola jednoletá a dvouletá,
která je určena pro žáky pomocných a zvláštních škol a pro žáky
s nedokončenou ZŠ.
Přijímací řízení proběhne formou pohovoru. Studentům zde bude
poskytována zvýšená individuální péče metodami přiměřenými
vývojové úrovni každého žáka. Chceme, aby se studenti vzdělávali
v atmosféře přátelství a tolerance k hodnotám každého jedince.
Praktická škola je zaměřena na dovednosti použitelné pro život,
práce v domácnosti, dřevařské práce, šití a vaření.
K nacvičování praktických dovedností nám slouží vybavená školní
kuchyňka, šicí stroje a školní dílna.
Zřizovatelem je Karlovarský Kraj a poskytuje své služby bezplatně.
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AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
ARMÁDA SPÁSY

Tříkrálová sbírka 2005

Komunitní centrum Jugoslávská 16, tel.: 353225861, 605576798
Komunitní centrum je otevřeno veřejnosti každý všední den
od 8.00 do 15.00 hodin
Pravidelné akce
Pondělí 9.30 Klub rodičů s dětmi (vítáni jsou i prarodiče
s vnoučaty)
Úterý
9.30 Anglická konverzace pro pokročilé
15.00 Dětský klub (pro děti ve věku 6 až 14 let)
Středa 9.30 Videoklub (lichý týden)
Klub šachů a stolních her (sudý týden)
Čtvrtek 10.00 Rehabilitační cvičení
13.30 Senior klub
Pátek
8.30 až 9.15 Angličtina pro začátečníky
9.30 až 10.15 Angličtina pro pokročilé
Klubu rodičů s dětmi začátky v 9.30
3. 1.
Novoroční klub
10. 1.
Malujeme zimu
17. 1.
Zimní radovánky (cvičení, pohádka)
24. 1.
Kouzlíme s inkoustem (malování)
31. 1.
Masopust se blíží (výroba masek)
vstup na všechny akce zdarma

Ve dnech 6. až 9. ledna proběhne v Karlových Varech a v přilehlých
obcích ve dnech 6. až 16. ledna již po páté Tříkrálová sbírka, která je
pořádána Sdružením České katolické charity a v našem městě
organizována Farní charitou Karlovy Vary.
V těchto dnech navštíví skupinky tří králů domácnosti a osloví
občany na ulici. Ti za symbolickou odměnu - modrobílou stužku,
porcelánový medailonek či cukr s logem Tříkrálové sbírky mohou
přispět do zapečetěných pokladniček libovolnou částkou.
Výtěžek sbírky v našem městě bude použit na vybudování a provoz
Střediska humanitární pomoci. V středisku najdou materiální pomoc
lidé po živelných pohromách nebo lidé, kteří se ocitnou v hmotné
nouzi.
Výtěžek z loňského roku ve výši 120.000 Kč byl použit na dokončení
úprav komunikace a zajištění potřebného materiálního vybavení
k údržbě charitních domů.
Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci s organizací Tříkrálové sbírky
2005, se mohou hlásit na telefonním čísle 353 434 211 nebo přímo
na Farní charitě, Svobodově ulici 348/12, Staré Roli.
Milí přátelé, dovolujeme si Vás požádat o spoluúčast na této charitní
akci ve dnech 6. až 16. ledna.
Tříkrálová sbírka je vyhlášena Sdružením České katolické charity
a v našem městě a přilehlých obcích je organizována Farní charitou
Karlovy Vary.
Výtěžek sbírky bude v našem městě bude použit na vybudování
a provoz Střediska humanitární pomoci. Ve středisku najdou
materiální pomoc lidé po živelných pohromách nebo lidé, kteří se
ocitnou v hmotné nouzi.
Program:
Čtvrtek 6. 1.
10.00 Slavnostní zahájení sbírky před budovou magistrátu
biskupem plzeňským Mons. Františkem Radkovským primátorem
města Mgr. Zdeňkem Roubínkem a hejtmanem Karlovarského kraje
JUDr. Josefem Pavlem
Vystoupení Dívčího pěveckého sboru Střední pedagogické školy
v Karlových Varech pod vedením sbormistra prof. Jiřího Štrunce
10.30 Pochod hlavní královské družiny s králem Kašparem,
Melicharem a Baltazarem na koních (v případě velkého mrazu
v kočáře) směrem k hlavní poště
11.00 Koledy a královská družina u hlavní pošty
Průběh sbírky po městě Karlovy Vary
17.00 Mše svatá v kostele Máří Magdalény za účasti královské
družiny (a další králové).
18.00 Ukončení sbírky
Pátek 7. 1. a sobota 8. 1.
10.00 Průběh sbírky po městě Karlovy Vary a v přilehlých obcích
18.00 Ukončení sbírky
Neděle 9. 1.
8.30 Mše svatá v kostele ve Staré Roli
Průběh sbírky po městě Karlovy Vary a v přilehlých obcích
18.00 Ukončení sbírky
Pondělí 10. 1. až neděle 16. 1.
10.00 Průběh sbírky v přilehlých obcích
18.00 Ukončení sbírky
Ve městě Karlovy Vary a přilehlých obcích budou Tříkrálovou sbírku
zajišťovat skupiny Tří králů v tradičních oděvech.
Sbírka bude zajišťována formou pokladniček a složenek.
Centrální středisko pro sbírku je určeno místo Charitního domu sv.
Zdislavy ve Svobodově ulici č. 348/14, Stará Role, Karlovy Vary.
Koordinátorem sbírky je ředitelka Farní charity Pavla Andrejkivová,
tel.: 353 434 210, 777 767 030.
Informace: asistentka sbírky Mgr. Eva Hrušková, tel 353 434 228,
608 484 254.
Upřímně Vám děkujeme za otevřené srdce a možnou pomoc, která
přinese radost a uspokojení našim potřebným. Pomoci můžete
prostřednictvím našich koledníků Tří králů nebo složenkou.
O vyúčtování Vás budeme informovat prostřednictvím tisku.

MATEŘSKÉ CENTRUM
MŠ Východní 6, Drahovice, tel.: 353 230 847
Pondělí velká herna 9.00 až 10.00 Hrátky s batolátky, program
pro rodiče s dětmi od 12ti měsíců
10.30 až 11.30 Klub dětí a maminek, program pro rodiče s dětmi
od 2 let
16.00 až 17.00 a 17.15 až 18.15 Výtvarná dílna I., II., výtvarná
činnost pro děti od 3 let a od 5ti let.
Alžbětiny lázně v pondělí 16.00 až 18.30 malý bazének vodoléčba
ženy Plavání batolat od 5ti měsíců po 30ti minutách
Úterý velká herna + tělocvična 9.00 až 10.00 Cvičení pro rodiče
s dětmi od 2,5 let, klasické cvičení s neklasickými prvky a
pomůckami v neklasickém prostředí
velká herna 10.30 až 11.30 Klub dětí a maminek, program pro
rodiče s dětmi od 2,5 let
13.00 až 14.00 Logopedie, Individuální lekce nutno předem
objednat na tel.: 721 272 929!
15.30 až 16.30 Klub maminek s dětmi, program pro rodiče
s batolaty od 2,5 let
velká herna + tělocvična 17.00 až 18.00 Cvičení pro těhotné
AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Alžbětiny lázně po 60ti minutách
Plavání kojenců do 6ti měsíců ve speciální velké vaně
Středa velká herna 10.30 až 11.30 Hrátky s batolátky, pro rodiče
s dětmi od 12 měsíců
velká herna + tělocvična 15.30 až 16.30 Cvičení po porodu +
kondiční cvičení
Alžbětiny lázně malý bazének vodoléčba ženy
16.00 až 18.30 Plavání batolat od 5ti měsíců po 30ti minutách
Čtvrtek velká herna 9.00 až 10.00 Klub dětí a maminek, program
pro rodiče s dětmi od 2 let
10.30 až 11.30 Hrátky s batolátky, pro rodiče s dětmi od 18
měsíců
15.30 až 16.30 a 16.30 až 17.30 Školička pro život I., II.
(divadelní dílna) artikulační cvičení, cviky Pěti Tibeťanů, jógová
dechová cvičení, etudy na rozvoj fantazie, práce na literárních
textech, obohacení slovní zásoby pro děti od 3 a od 5 let
Pátek velká herna 9.00 až 12.00 Poprvé bez mámy od 3 do 5 let,
dopolední blok se soustřeďuje na nácvik a prohlubování
dovedností spojených s přípravou na docházku do MŠ či ZŠ
17.00 až 17.30 Flétničky pro pokročilé pro děti od 3 let, dechová
cvičení , hrátky a hra na flétnu
Alžbětiny lázně 16.00 až 18.30 Plavání batolat (od 5ti měsíců),
malý bazének vodoléčba ženy, po 30ti minutách
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

Pavla Andrejkivová, ředitelka Farní charity
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Další výhody proč si pořídit byt v bytovém projektu města Karlovy Vary
tj. 17.980,- Kč na m2, opět
s možností využití financování
bytu přes Bytové družstvo, které
nabízí bezpečný úvěr s velmi
nízkou úrokovou sazbou.
Kromě typů bytových jednotek
z I.etapy nabízí II. etapa i jiné
varianty. Tyto půdorysy a ostatní
informační materiál jsou
k dispozici v informačním centru
Bytové výstavby.
Pro zájemce o informace
o výstavbě, jejím průběhu
a možnostech, který projekt
p ř i n á š í , j e p ř i p r a v e n t z v.
KLIENTSKÝ ČASOPIS

v elektronické formě. Tento
časopis je zasílán měsíčně na
e-mailové adresy klientům
projektu a případným zájemcům.
V případě, že máte zájem tento
časopis odebírat elektronickou
formou, zašlete vaši žádost na
hmundlova@eube.cz a zmíněný
časopis vám bude zasílán.
Informační centrum výstavby
T. G. Masaryka 58/34 (1. patro)
Karlovy Vary
Tel./Fax: 353 224 721
GSM: 737 200 011
www.stararole.cz

Stavba: 4 objekty 1. etapy dokončeny v hrubé stavbě, provádějí se
vnitřní instalace. Byla započata výstavba 7 objektů 2. etapy, položeny
základy, staví se přízemí.
V minulém čísle jsme vám uvedli
několik dalších důvodů, proč je
výhodné si pořídit byt se státní
dotací ve Staré Roli. Nyní Vám
přinášíme další aktuální
informace.
Ke stávajícím 128 bytům v této
lokalitě začínáme od poloviny

prosince nabízet dalších 171
bytů, v tzv. II. etapě výstavby.
V nabídce jsou i byty zvláštního
určení, tj. bezbariérové, a těch je
v této etapě výstavby k dispozici
13. Velikosti bytů jsou v kategorii
1+kk , 2+kk, 3+kk a 4+kk. Cena
zůstává i nadále velmi nízká,

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů

Pod Rohem

OBYTNÝ SOUBOR KARLOVY VARY - JENIŠOV
Investor: KDT, a. s., Lannova 32/1, České Budějovice
Kontakt a prodejní místo:
KDT, a.s. Příčná 3, 360 17 Karlovy Vary
mobil: 608 755 630 - Tomáš Dvořák, tel./Fax: 353 563 637,
E-mail: kdtkv@tiscali.cz
www.podrohem.cz
• kompletní technická infrastruktura je dokončena a zkolaudována
• vychází ze schváleného územního
plánu obce Jenišov a technicky
navazuje na komerční zónu WESTEND, její 1. etapu, na kterou je vydáno
pravomocné stavební povolení a
inženýrské sítě včetně komunikace
jsou také dokončeny a zkolaudovány
• svým velmi citlivým urbanistickým
začleněním do krajiny, velikostí
a množstvím nabízených pozemků
rozumných výměr, je ojedinělým
projektem v oblasti Karlových Varů.
Lokalita je umístěna na jihovýchodním
svahu vrchu Roh, uprostřed zeleně,
chráněna před převládajícími západními větry a před hlukem z mezinárodní
silnice Karlovy Vary - Cheb;
• je součástí rozsáhlé komerčně
obytné zóny známé veřejnosti pod
názvem WEST – END;
• je rozdělen na 107 parcel pro rodinné
domy. Uspořádání zástavby respektuje
konfiguraci terénu. Vybudována jedna

páteřní komunikace, která se propojí
s páteřní komunikací komerční zóny.
Na tu navázují obytné ulice jednotlivých
skupin („hnízd“) rodinných domů,
zakončené plochami obracišť. Toto
uspořádání umožňuje vytvoření
poloveřejných, do jisté míry intimních
uskupení domů, s tvarovým
a velikostním odlišením podle jednotlivých skupin, při zachování určitých
jednotících prvků. Nezanedbatelnou
předností tohoto uspořádání je i
možnost etapizace výstavby dané
lokality;
• k pozemkům pro výstavbu rodinných
domů přivedeny kompletní inženýrské
sítě (voda, kanalizace, elektřina, plyn,
telefonní přípojky) a vybudována
komunikace s chodníky včetně veřejného osvětlení. Kompletní infrastrukturu zajišťuje investor akce - akciová
společnost KDT, a.s.
Přednosti lokality:
• krátká vzdálenost od středu města
Karlovy Vary, cca 4 km;
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• napojení kruhového objezdu lokality
na budoucí rychlostní komunikaci I/6
Karlovy Vary – Cheb;
• velmi atraktivní poloha: vrch Roh
chrání lokalitu proti větrům a hluku ze
silniční dopravy;
• umístění v krásném a zalesněném
přírodním prostředí;
• lokalita sousedí s CHKO Slavkovský
les, je v blízkosti Svatošských skal
a cyklostezek;

• přijatelné smluvní ceny pozemků;
• minimum regulačních prvků vytvářejících prostor pro realizaci domu dle
přání stavebníka;
• komplexní služby stavebníkům ze
strany investora, zahrnujících dle
osobních požadavků inženýrskou
činnost a možnost zajištění výstavby
rodinných domů;
• minimální omezování představ
stavebníka o vzhledu rodinného domu.
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STROM BUDE PŘIPOMÍNAT MECENÁŠE

Ve Staré Roli najdeme Hlávkovu
ulici. Ale kdo to Hlávka vlastně
byl?
Někdo možná zná Josefa Hlávku
jako architekta a stavitele.
O Hlávkovi mecenáši se však za
minulého režimu nemluvilo. Tak
se stalo, že je dnes jméno
člověka, který pro náš národ tolik
vykonal, téměř neznámé.

Josef Hlávka má vztah i ke
Karlovým Varům. Poté, co
ochrnul, léčil se vícekrát
v místních lázních. A léčba byla
úspěšná! Hlávka mohl opět vstát
z invalidního vozíku a věnovat se
své záslužné práci.
V právě uplynulém roce 2004
jsme si připomněli 100 let od
založení Nadace „Nadání Josefa,

Marie a Zdeňky Hlávkových“.
Této nadaci odkázal Josef Hlávka
ve své závěti veškeré pohádkové
jmění, které získal vlastní
pracovitostí a houževnatostí jako
stavitel. V přepočtu na dnešní
měnu by to bylo více než dvě
miliardy Kč. Nadání bylo určeno
na podporu české vědy, umění
a vzdělanosti.
Významnou událostí bylo
slavnostní otevření Hlávkových
kolejí v Praze 20. listopadu 1904.
Jejich stavbu Hlávka sám řídil a z
větší části financoval. Na kolejích
byly zdarma ubytováváni
nemajetní studenti z českých
rodin. Chovancem ústavu byl
i Jan Opletal.
I na jeho počest zazněla v neděli
21. listopadu Dvořákova Mše Ddur pro smíšený sbor a varhany,
zvaná Lužanská, v podání
Karlovarského pěveckého sboru
v kostele Povýšení sv. Kříže
v Rybářích. Tuto skladbu
komponoval Antonín Dvořák na
objednávku pro svého přítele a
dobrodince Josefa Hlávku.
O týden později, 29. listopadu, byl
na počest Josefa Hlávky v
Hlávkově ulici slavnostně
zasazen jinan dvojlaločný

(Ginkgo biloba). Tento strom je
svou houževnatostí, odolností
a užitkem vhodným obrazem
člověka, jehož odkazu byl
věnován.
Nad stromem převzali patronát
žáci sousedící ZŠ Truhlářská,
zejména třídy 3. C s učitelem
Balákem a 9. B s třídní učitelkou
Kafkovou. Ti přislíbili zajistit
mladému stromu nezbytnou péči.
Do třetice byla osobnost Josefa
Hlávky připomenuta 1. prosince
přednáškou Prof. Ing. arch.
Josefa Pechara DrSc., člena
prezídia Nadání Hlávkových, pro
Křesťanskou akademii.
Uvedené akce proběhly pod
záštitou Nadace Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových a za
finančního přispění odboru
lázeňství, kultury a památkové
péče Magistrátu města Karlovy
Vary.
Více na www.hlavkovanadace.cz
Mgr. Michaela Šmejcová

Karel IV. v novém šatu
V minulém roce si město objednalo provedení restaurátorských
prací kovového sloupu figurální
plastiky císaře Karla IV. Na
Vyhlídce, který je osazen na
kamenném podstavci v místním
parku. Jednalo se o velice náročnou restaurátorskou práci, která
trvala jeden rok. Náklady na
celkovou rekonstrukci této
významné památky dosáhly
téměř 400.000 Kč. V září letošního roku byly restaurátorské práce
dokončeny.
Cílem restaurátorského záměru
bylo provedení nutných rekonstrukčních a konzervačních prací
ke zlepšení současného stavu
sloupu jak po technické, tak i po
estetické stránce.
Při práci restaurátorů bylo zjištěno, že ocelová konstrukce sloupu,
která tvoří nosnou část, nebyla
dostatečně chráněna před korozí.
Spodní část sloupu byla zalita
betonem do výše 60 cm a touto
vrstvou betonu byly zality i větrací
otvory a trubice odvádějící
kondenzační vlhkost z vnitřku
sloupu. Patka sloupu byla po
posledním restaurátorském
zákroku nevhodně osazena do
cementu, který na sebe neustále
váže vodu a dochází ke statickým

Primátor
pokřtil knihu
Přeprava lyžařů
do Krušných hor

změnám
prasklinám v patce
a spodních knelurách sloupu.
Při náročném restaurátorském
zákroku byla provedena výměna
ocelové konstrukce nosných částí
a upravena do zinkových odlitků
a povrch zinkován metalizací.
Nutnou podmínkou zdárné
restaurace bylo vyřešení odvětrání a odvodu kondenzační vlhkosti.
Větrací otvory byly zakryty sítí

z nerezového materiálu, stejně
jako trubice pro odvod kondenzační vlhkosti.
Konečná barevná úprava poslední opravy byla světle šedá. Finální
úprava byla provedena nátěrem
s olejografitovým leštěným
povrchem. Barevné provedení
bylo konzultováno a odsouhlaseno Národním památkovým
ústavem v Plzni.

Dopravní podnik Karlovy Vary,
a.s. zajišťuje i této sezóně
autobusovou dopravu do
lyžařských center v Krušných
horách. Milovníci zimních
sportů mohou využít zejména
spojení do Božího Daru, kdy je
nejvíce oblíbený spoj
s odjezdem v 9.00 hodin, dále
do Abertam a Perninku, kdy
autobus odjíždí v pracovní dny
v 8.55 hodin a v neděli v 11.00
hodin. V případě většího
zájmu cestujících nebo při
ohlášených skupinách bude
doprava posilována.
Dopravní podnik Karlovy Vary
pak nabízí i zvláštní
objednávkové jízdy do
jakékoliv lyžařské oblasti i do
Oberwiesenthalu.
K autobusům lze připojit i vlek
na lyže. Veškeré informace
a objednávky je možno získat
na tel. 353 504 514.
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA KARLOVY VARY

Po dlouhých dvanácti letech byla konečně zahájena dostavba průtahu
Karlovými Vary v úseku od zimního stadiónu do Jenišova. Výstavba
potrvá čtyři roky.

Koncem roku 2003 začala ve Staré Roli výstavba 302 bytů. Plánované
dokončení prvních bytů je v polovině roku 2005. Město Karlovy Vary
realizuje družstevní výstavbu s podporou státní dotace.

Téměř třináctimiliónovou investicí byla rekonstrukce sportovišť Základní
školy Jana Amose Komenského v Drahovicích.

Další sportoviště je vybudováno v Bohaticích. Z víceúčelového areálu
bylo zatím zprovozněno hřiště pro hokejbal.

Druhá ledová plocha u závodiště ve Dvorech se v uplynulém roce
dočkala zastřešení. Zájemci o bruslení už tak nejsou odkázáni na přízeň
počasí.

Na jaře by se měli nájemníci stěhovat do nových městských bytů v
Mozartově ulici v Drahovicích, kde se dokončuje v 2. etapě výstavby 47
bytů.

O rozsáhlé rekonstrukci třídy T.G. Masaryka a přilehlých ulic píšeme na titulní straně

